Vragen voor het rondvraagmoment 28 september 2018

Vragen

Nadere toelichting

Fracties

Lid GS

Afspraken molenaars

In juni bij de Molendag heeft gedeputeerde Swinkels met

CDA en

Henri Swinkels

Wat is de stand van zaken ten aanzien van de afspraak met

verschillende molenaars afgesproken actie te ondernemen in het

GroenLinks

molenaars om actie te ondernemen in het kader van erfgoed

kader van erfgoed en leefbaarheid.

(Marcel

en leefbaarheid?

Deryckere en
Patricia
Brunklaus)

Suïcide onder Brabantse jongeren

Van de 81 jongeren die zich vorig jaar in Nederland van het

PvdA (Stijn

1.

Hoe beoordeelt u de verkennende studie naar het aantal

leven beroofden, kwam een kwart uit Noord-Brabant. Dat blijkt

Smeulders)

suïcides onder jongeren?

uit een eerste verkennende studie naar de stijging van het aantal

Was u bekend met signalen dat er in Brabant relatief veel

zelfdodingen onder jongeren. Vervolgonderzoek moet uitwijzen

jongeren suïcide plegen?

waarom meer tieners zelfmoord plegen in Brabant dan

Is het mogelijk om vanuit het programma Sociale

leeftijdsgenoten in andere provincies.

2.
3.

Henri Swinkels

Veerkracht een bijdrage te leveren aan het verminderen
van het aantal suïcides onder jongeren?
4.

Bent u op een andere manier van plan om aan het
vervolgonderzoek bij te dragen danwel dit te volgen?

Veerkrachtig bestuur Land van Cuijk

CDA (Marcel

Anne-Marie

Wat is de visie en mening van Gedeputeerde Staten op de

Deryckere)

Spierings

Halverwege 2018 lijkt de opbrengst van We Are Food boven

D66 (Ine

Anne-Marie

verwachting; veel activiteiten en een breder actief netwerk

Meeuwis-van

Spierings

rondom food. Ook wordt de positieve aandacht voor voedsel en

Langen

huidige ontwikkelingen binnen veerkrachtig bestuur in het Land
van Cuijk?
Brabant Europese Regio van de Gastronomie (ERG) 2018
Gezondheid

gezondheid genoemd.

Valt die positieve aandacht voor voedsel en gezondheid
onder de in de Statenmededeling genoemde “vaak
verrassende resultaten”? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee,
wat wordt dan bedoeld met “verrassende resultaten”? Betreft
het resultaten vanuit De Gezonde School (4e maand) en/of
De Gezonde Community (6e maand)?
Brabant Europese Regio van de Gastronomie (ERG) 2018

Van tevoren werden door sommigen vragen gesteld bij de

D66 (Ine

Anne-Marie
Spierings

benodigde financiën voor Brabant Europese Regio voor de

Meeuwis-van

Financiën

Gastronomie. Maar we lezen dat het project financieel gezond

Langen

Zou, halverwege Brabant Europese Regio van de

is en dat de uitvoering conform begroting verloopt. De

Gastronomie 2018, gesteld kunnen worden dat het rumoer

mediawaarde, die dit jaar is gecreëerd door het We Are Food

vooraf over de financiën onterecht was?

programma, zou op 20 augustus zelfs al 2,7 miljoen euro
bedragen.

Uitbreiding Efteling

Onlangs is de gemeenteraad van Loon op Zand akkoord

GroenLinks (Sjo

Johan van den

1.

De stikstofdepositie op enkele beschermde

gegaan met de uitbreidingsplannen van de Efteling waarmee de

Smeets)

Hout

natuurgebieden neem toe. Op welke wijze is de Efteling

gewenste groei van 5 miljoen bezoekers naar 7 miljoen

hieraan tegemoetgekomen?

bezoekers in 2030 kan worden bereikt. In het toetsingsadvies

De Efteling wil in 2030 klimaatneutraal zijn en wil de

van de MER-rapportage van 29 mei 2018 zijn twee zorgpunten

CO2 footprint terugbrengen. Welke maatregelen zijn

geformuleerd.

Vernatting van de Peel

PVV (Alexander

Johan van den

1.

van Hattem)

Hout

2.

hiervoor getroffen? Bezoekersverkeer is bijvoorbeeld voor
70% van de CO2 uitstoot.
3.

In hoeverre worden naar aanleiding van vraag 2 meer
duurzame vervoermiddelen ingezet?

4.

Op welke wordt met name de geluidsoverlast voor
omwonenden beperkt gelet op de groei van de Efteling?

Waarom wil het college een bos met grote
cultuurhistorische waarde voor mensen in de regio

kappen en vervangen voor drassige en onbegaanbare
natuur, terwijl juist cultuurhistorische waarde een
speerpunt is binnen het cultuurbeleid van dit college en
ervoor zorgt dat mensen zich verbonden voelen met hun
omgeving?
2.

In antwoord op eerdere vragen van de PVV uit juni gaf
het college aan dat hoogveengebieden een unieke
biodiversiteit kennen en daarom zo waardevol zouden
zijn. Is het college het echter met de PVV eens dat het
volstrekt onlogisch en irrationeel is om de ene unieke
biodiversiteit - die van het bos bij Leegveld - op te offeren
voor de andere? Zo nee, waarom niet?

3.

Ook gaf het college eerder aan dat de
"natuurherstelmaatregelen" nodig zouden zijn zodat
economische ontwikkelingsruimte beschikbaar blijft. Kan
het college concreter duidelijk maken hoe het kappen van
geliefd bosgebied en het omzetten van deze natuur in
drassig en onbegaanbaar veengebied bijdraagt aan het
beschikbaar blijven van economische ontwikkelingsruimte
voor Brabant?

